
 
 

Protokoll fört vid Lyckeby Båtsällskaps föreningsmöte.  

Mariagården den 24 november 2015 kl 1900. 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Lars-Erik Blomqvist hälsade ca: 20 medlemmar välkomna och förklarade mötet 

öppnat. 

2. Fastställande av dagordning 

Dagordningen upplästes, godkändes och fastställdes. 

3. Mötets behöriga utlysande. 

Mötet förklarades behörigt utlyst. 

4. Val av protokolljusterare/rösträknare. 

Mötet valde Åke Falk och Jan-Anders Glantz att justera mötets protokoll. 

5. Val av presidium. 

Till ordförande valdes Lars Erik Blomqvist. 

Till sekreterare valdes Thomas Eggers 

6. Rapporter 

a) Kassören Bo Petersson lämnade ekonomisk rapport, och redogjorde för eventuella 
ekonomiska risker inför 2016. Eventuellt kommer ett höjt kommunalt arrende att 
påverka utgifterna med uppskattningsvis 6 000 kronor, vad som kommer att hända 
med eventuell momsskyldighet för ideella föreningar är i dagsläget okänt. Generella 
prishöjningar beräknas till ca. 1 000 kronor (beräknat på 2% av 50 000 kronor), vilket 
medför en utgiftshöjning på ca 7 000 kronor. Kassören räknar med att vi under året 
gör ett positivt resultat med ca 15 000 kronor och att vår kassa-behållning kommer 
att vara ca 275 000 kronor. Framtida investeringar inriktas på att underlätta arbetet 
med båtarnas uppdragning och sjösättning. Miljöinvesteringar är även en angelägen 
punkt, där LBS avvaktar framtida lagstiftning och eventuella kommunala 
bestämmelser. 

b) Rapport över utförda arbeten under arbetsdagen (se bilaga 1), där kontinuerligt 
underhållsarbete utfördes och där bland annat mastkranen och elinstallationerna på 
slipområdet besiktigades.  
LBS har genomfört städdagen med tillhörande ”å rensning” som tidigare år. 
 



c) Ordförande rapporterade att LBS för närvarande har följande antal medlemmar och 
båtar: 
146 medlemmar, 120 båtar, Kö till spår 8 st, Kö vid sidan om spår 4 st, Trailerbåtar är 
på plats. 
 

7. Övriga och nya frågor 

Ordförande L-E Blomqvist redogjorde för motionsförslag till Båtriksdagen, med följande 

lydelse: 

Behovet av säkerhetskontroll/besiktning av landets allt äldre fritidsbåtflotta ökar, enligt 

uppgift från båtförsäkringsbolag är merparten av båtarna som är övernattningsbara och med 

fasta installationer, objekt för säkerhetskontroll, tillverkade/sjösatta senare delen av 

nittonhundratalet, framförallt mellan sextio-nittiotalet. 

Det finns fortfarande kvar säkerhetsbesiktningsmän/kvinnor i SBU-leden, de ingår dock nu i 

en glesnande och ålderstigen skara. 

Central utbildning av både tillgängliga och nya förbundsansvariga, som sen i sin tur kan 

stimulera till regionala utbildningar/träffar för att intressera och utbilda nya aspiranter 

önskas för framtida trygg o säker båtsport. 

Förbundsansvarig besiktningsman 

Blekinge Båtförbund. 

Mötet instämde i den föreslagna motionen. 

Program för sjösättning och torrsättning av LBS båtar under 2016 presenterades (Bilaga 2). 

9. Avslutning. 

Ordförande tackade för visat intresse och presenterade kvällens gäst Olle Melin, som visade 

bilder och berättade om Björkholmen och dess original samt förklarade därefter mötet för 

avslutat. 

Vid protokollet:   Justeras 

 

Thomas Eggers   Lars Erik Blomqvist  

Sekr    Ordf 

Justeras    Justeras 
 

 

Åke Falk    Jan Anders Glantz 

Justeringsman   Justeringsman 



 

Arbetsdagen 2015-09-05 (prel. arbeten).  Bilaga 1 
 

 Rensning av ogräs längs rälsen, ”pallningsområdet”.  

 Rensa med trimmers runt byggnader, staket, området vid flotten. 

 Rensa i ån vid sidan om rälsen. 

 Uppsmörjning av slipspel, vagnar och vändskiva.  

 Uppkoppling av vattenslangar, Kontroll av kranar. 

 Städning av container. 

 Provkörning, smörjning o kontroll av slipvagn. 

 Kontroll av rälsens bultförband uti vattnet. 

 Justera dörrar o lådor i klubbstugan. Rengöra spisplattor. TE, LS. 

 Mastkran besiktigas o smörjes. Protokollförs. 

 Vägbana utanför staket. Justera hål i asfalt mm. 

 El-kontroll av anläggningen. 
  

 

 
 



LYCKEBY BÅTSÄLLSKAP 

 

PROGRAM 

VÅREN 2016 - HÖSTEN 2016 (prel).   Bilaga 2 

  
ARBETSDAG.     
På slipområdet 2016 3 sept. kl 0800.   

 

ÅRENSNING.       

28 maj 2016 kl 0800 vid slipen 

      

SJÖSÄTTNINGSDAGAR  VÅREN 2016. (prel). 

 

DATUM  TYP  Prel. ANSVARIG. 

23 APRIL  BLANDAT  J Johansson/  

7  MAJ  EJ SPÅRBÅTAR L Olsson/ 

8 MAJ  SPÅRBÅTAR JO Ekstrand/ 

14 MAJ  EJ SPÅRBÅTAR J Hallor/D Svedjehäll 

15 MAJ  SPÅRBÅTAR L Blomqvist/T Eggers 

21 MAJ  BLANDAT  B Petersson/T Nilsson 

 

UPPHALNINGSDAGAR  HÖSTEN 2016. (prel).  Prel. ANSVARIG. 

 

10 SEPTEMBER BLANDAT  B Petersson/T Nilsson 

17 SEPTEMBER EJ SPÅRBÅTAR L Olsson/                                                               

18 SEPTEMBER SPÅRBÅTAR  JO Ekstrand/  

1  OKTOBER EJ SPÅRBÅTAR J Hallor/D Svedjehäll 

2  OKTOBER SPÅRBÅTAR L Blomqvist/T Eggers 

15 OKTOBER BLANDAT  J Johansson/ L  

 

 

 
 

DATUM ATT AVHÅLLA ORDINARIE FÖRENINGSMÖTE (ÅRSMÖTE). 

TORSDAGEN DEN 31 MARS 2016 (särskild kallelse).  
 
DATUM ATT AVHÅLLA SÄLLSKAPETS FÖRENINGSSTÄMMA 2016.  

TORDAGEN 24 NOV KL 1830 I MARIAGÅRDEN. Anslås endast på slipen. 

   


